I.D.T.
Instituto da Droga e da Toxicodependência

DIA

De 13 a 17 de
Outubro

De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro

HORA

Bragança
LOCAL
Bragança
Agrupamento de Escolas
Paulo Quintela:

A definir pela professora
de acordo com os
conteúdos curriculares

Escola EB1 Nº. 3 de Bragança

“

Escola EB1 N.º 4 de Bragança
20 alunos
Escola EB1 Nº. 7 de Bragança
33 alunos
Escola EB1 N. 9 de Bragança
112 alunos
Escola EB1 Nº. 10 de Bragança
137 alunos

“
“
“

75 alunos

ACTIVIDADE

- actividades a desenvolver pelas professoras no âmbito da
prevenção primária, de acordo com o nível cognitivo das
crianças, abordando temas como: identidade individual e grupal;
auto-cuidado; desenvolvimento de comportamentos preventivos;
identidade–família; substâncias e condições que fazem e não
fazem bem; situações de segurança e risco; comunicação...
-Distribuição de material produzido pelo IDT.

“
“
“
- actividades a desenvolver pelas professoras no âmbito da
prevenção primária, de acordo com o nível cognitivo das
crianças, abordando temas como: identidade individual e grupal;
auto-cuidado; desenvolvimento de comportamentos preventivos;
identidade –família; substâncias e condições que fazem e não
fazem bem; situações de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT.

1

Conforme
disponibilidade da
equipa do centro de
saúde
De 13 a 17 de A definir pela professora
Outubro
de acordo com os
conteúdos curriculares

De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro

De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro

Participação da equipa do Núcleo de Educação para a Saúde,
do Centro de Saúde de Bragança, na implementação de uma
actividade por classe (4 classes no total), relativo à promoção e
educação para a saúde

Escola EB1 Nº. 11 de Bragança
48 alunos

- actividades a desenvolver pelas professoras no âmbito da
prevenção primária, de acordo com o nível cognitivo das
crianças, abordando temas como: identidade individual e grupal;
auto-cuidado; desenvolvimento de comportamentos preventivos;
identidade –família; substâncias e condições que fazem e não
fazem bem; situações de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT.

“

Escola EB1 de Alimonde
3 alunos

“

“

Escola EB1 de Bragada
4 alunos

“

“

Escola EB1 de Carragosa
6 alunos

- actividades a desenvolver pelas professoras no âmbito da
prevenção primária de acordo com o nível cognitivo das
crianças, abordando temas como: identidade individual e grupal;
auto-cuidado; desenvolvimento de comportamentos preventivos;
identidade –família; substâncias e condições que fazem e não
fazem bem; situações de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT.

“

Escola EB1 de Castrelos
7 alunos
Escola EB1 de Conlelas
4 alunos
Escola EB1 de Espinhosela
6 alunos
Escola EB1 de França
5 alunos
Escola EB1 de Lagomar
1 aluno

“

“
“
“
“

“
“
“
“

2

De 13 a 17 de
Outubro

“

Escola EB1 de Mós
2 alunos

“

De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de Out.
De 13 a 17 de
Outubro

“

Escola EB1 de Viduedo
6 alunos
Escola EB1 de Nogueira 11 alunos
Escola EB1 de Sortes
6 alunos

“

De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro

“

De 13 a 17 de
Outubro

“
“

“
“
“
“
“
“
“

Escola EB1 de Fontes
9 alunos
Escola EB1 de Oleiros
7 alunos
Escola EB1 de Quintela
3 alunos
Escola EB1 de Rabal
3 alunos
Escola EB1 de Rebordainhos
5 alunos
Escola EB1 de Rebordãos
15 alunos
Escola EB1 Sarzeda
7 alunos
Escola EB1 de Rossas
21 alunos
Escola EB1 de Zoio
16 alunos

“
- actividades a desenvolver pelas professoras no âmbito da
prevenção primária, de acordo com o nível cognitivo das
crianças, abordando temas como: identidade individual e grupal;
auto- cuidado; desenvolvimento de comportamentos preventivos;
identidade –família; substâncias e condições que fazem e não
fazem bem; situações de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT.

“
“
“
“
“
“
“
“
- actividades a desenvolver pelas professoras no âmbito da
prevenção primária, de acordo com o nível cognitivo das
crianças, abordando temas como: identidade individual e
grupal;
auto-cuidado;
desenvolvimento
de
comportamentos preventivos; identidade –família;
substâncias e condições que fazem e não fazem bem;
situações de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT.

3

Ao longo da
semana

Escola EB2, 3 Paulo Quintela

- abordagem do tema: prevenção nas disciplinas de
ciências naturais

AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS AUGUSTO
MORENO
21 horas

14 de Outubro

Escola EB 2, 3 Augusto Moreno

Escola EB 2, 3 Augusto Moreno
- Ao longo
semana

da

- Conforme horário da
disciplina de formação
cívica

De 13 a 17 de
Outubro

A definir pela professora
de acordo com os
conteúdos curriculares

Escola EB1 de Alfaião
5 alunos

De 13 a 17 de
Outubro

A definir pela professora
de acordo com os
conteúdos curriculares

Escola EB1 de Babe
6 alunos

A definir pela professora

Escola EB1

-

Sessão de informação, formação e sensibilização
aos pais dos alunos, com distribuição das
brochuras produzidas pelo IDT. A sessão de
formação será sobre “estilos parentais”, orientado
pelo professor Victor Gomes.
- Visita Guiada pela escola, seguida de convívio
entre os pais, professores.
- Desenvolver actividades, orientadas pelos
professores com os alunos de 5.º e 6.º ano nas
disciplinas de formação cívica, sobre prevenção /
formação de comportamentos preventivos
- actividades a desenvolver pelas professoras no
âmbito da prevenção primária, de acordo com o
nível cognitivo das crianças, abordando temas
como: identidade individual e grupal; autocuidado; desenvolvimento de comportamentos
preventivos; identidade –família; substâncias e
condições que fazem e não fazem bem; situações
de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT.
- actividades a desenvolver pelas professoras no
âmbito da prevenção primária,de acordo com o
nível cognitivo das crianças, abordando temas
como: identidade individual e grupal; autocuidado; desenvolvimento de comportamentos
preventivos; identidade –família; substâncias e
condições que fazem e não fazem bem; situações
de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT.
- actividades a desenvolver pelas professoras no
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De 13 a 17 de
Outubro

de acordo com os
conteúdos curriculares

Baçal

De 13 a 17 de
Outubro

A definir pela professora
de acordo com os
conteúdos curriculares

Escola EB1 N. 1 de Bragança
65 alunos

De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro

“

Escola EB1 N. 2 de Bragança
42 alunos
Escola EB1 N. 5 de Bragança
100 alunos
Escola EB1 N. 6 de Bragança
93 alunos
Escola EB1 N. 8 de Bragança
53 alunos
Escola EB1 de Caravela
5 alunos
Escola EB1 de Deilão
5 alunos

De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro

“

“
“
“
“
“

“
A definir pela professora
de acordo com os
conteúdos curriculares

âmbito da prevenção primária,de acordo com o
nível cognitivo das crianças, abordando temas
como: identidade individual e grupal; autocuidado; desenvolvimento de comportamentos
preventivos; identidade –família; substâncias e
condições que fazem e não fazem bem; situações
de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT.
- actividades a desenvolver pelas professoras no âmbito da
prevenção primária,de acordo com o nível cognitivo das
crianças, abordando temas como: identidade individual e
grupal;
auto-cuidado;
desenvolvimento
de
comportamentos preventivos; identidade –família;
substâncias e condições que fazem e não fazem bem;
situações de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT.
“
“
“
“
“
“

Escola EB1 de Gimonde
3 alunos
Escola EB1 de Milhão 4 alunos
Escola EB1 de Outeiro
4 alunos

“
“

-

actividades a desenvolver pelas professoras no
âmbito da prevenção primária,de acordo com o
nível cognitivo das crianças, abordando temas
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De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro

A definir pela professora
de acordo com os
conteúdos curriculares
A definir pela professora
de acordo com os
conteúdos curriculares
A definir pela professora
de acordo com os
conteúdos curriculares

De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
De 13 a 17 de
Outubro
14 de Outubro

18.30 h

como: identidade individual e grupal; autocuidado; desenvolvimento de comportamentos
preventivos; identidade –família; substâncias e
condições que fazem e não fazem bem; situações
de segurança e risco; comunicação.
Distribuição de material produzido pelo IDT.
“

Escola EB1 Quintanilha
7 alunos
Escola EB1 De Rio Frio
2 alunos

“

Escola EB1 De Samil
18 alunos

“

Escola EB1 S. Julião de Palácio
1 aluno

“

Escola EB1 S. Pedro de Sarracenos
5 alunos

“

Escola EB1 Vale de Lamas
5 alunos

“

Escola EB1 Varge
2 alunos
EB 2,3 Miguel Torga

“

-

-

Acção de formação, informação e sensibilização
junto de pais de alunos desta escola, sobre
“Educar na escola, Educar na Família”, orientada
pelo médico Dr. Valente.
Visita guiada na escola.
Actuação da Tuna musical da escola.
Convívio entre os participantes nesta actividade
acompanhada de lanche.
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-

Actividades implementadas pelos professores de
Português; Inglês; Francês, na temática da
família; escola; prevenção de comportamentos
aditivos.

-

16 de Outubro

20.30 h

Obra Social e Paroquial do Santo
Condestável
(PQP II)

14 de Outubro

21.00 h

Escola EB 2, 3 Emídio Garcia de
Bragança

À espera

Escola EB 2,3 Abade de Baçal de
Bragança

Na disciplina área de projecto, serão igualmente
desenvolvidas estes temas com produção de
materiais por parte dos alunos
- Sessão de formação com pais de crianças que
frequentam este Centro, sobre “Princípios
Preventivos em Família”, orientada pela unidade
de prevenção de Bragança.
- Apresentação e Divulgação da Brochura
elaborada pelo IDT para pais de adolescentes.
- Sessão de sensibilização, informação sobre “Prevenção
em Meio Escolar”, junto de encarregados de educação de
alunos que frequentam esta escola, orientada pela
psicóloga da escola.
- distribuição das brochuras produzidas pelo IDT.
- Sessão de sensibilização, informação sobre “Prevenção
em Meio Escolar”, junto de encarregados de educação de
alunos que frequentam esta escola, orientada pela
psicóloga da escola.
- distribuição das brochuras produzidas pelo IDT.

AGRUPAMENTO
VERTICAL DE IZEDA
14 de Outubro

A definir

E 2,3 de Izeda

-

A longo da semana

Escolas do 1. º Ciclo do Ensino
Básico

-

Actividades implementadas na área de ciências
naturais destinadas a alunos sobre a prevenção
primária das toxicodependências.
reunião com pais de alunos, no âmbito da
comemoração deste dia orientadas pelos
professores.
Distribuição de material produzido pelo IDT
Desenvolvimento de competências preventivas
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13 escolas
140 alunos

Escola EBM
Ao longo da
semana

DIA

HORA

14 de Outubro

16.00 h

A definir
13 de Outubro
De 13 a 17 de
Outubro

Ao longo da semana

De 13 a 17 de
Outubro

Ao longo da semana

LOCAL
MACEDO DE
CAVALEIROS

-

Produção de material
Actividades lúdico-pedagógicas
actividades a desenvolver pelas professoras no
âmbito da prevenção primária, de acordo com o
nível cognitivo das crianças, abordando temas
como: identidade individual e grupal; autocuidado; desenvolvimento de comportamentos
preventivos; identidade –família; substâncias e
condições que fazem e não fazem bem; situações
de segurança e risco; comunicação
- distribuição das brochuras produzidas pelo IDT.
- Desenvolvimento de competências preventivas
- Produção de material
- Actividades lúdico-pedagógicas

ACTIVIDADE

- Apresentação de uma dramatização “O Menino
Fumador” para crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo de
Ensino.
- Distribuição das brochuras e do material às crianças.
Macedo de Cavaleiros
- Divulgação nos meios de comunicação locais das
actividades a realizar no decorrer da Semana da Prevenção
em Meio Escolar
- Realização de sessões de informação e esclarecimento
Escola Secundária de Macedo de
junto dos alunos das Escolas, orientadas para a promoção
Cavaleiros
e educação para a saúde, orientadas pelos técnicos do
“Projecto Mais”
EB 2, 3
- Distribuição de brochuras para pais de adolescentes, por
parte dos professores, aos pais dos alunos que apresentem
dificuldades no que concerne à educação dos mesmos.
- Sensibilização junto das Escolas do conselho do 1.º ciclo
Escolas do 1º ciclo
Agrupamento Vertical das Escolas do do ensino básico (49 escolas), para que desenvolvam
Concelho de Macedo de Cavaleiros actividades, durante esta semana, nas quais explorem os
49 escolas
temas da Família; Escola; Prevenção .
Câmara Municipal de Macedo de
Cavaleiros – Casa Falcão
Ludoteca

8

635 alunos
De 13 a 17 de
Outubro

Centro Social Nossa Senhora de
Fátima
Projecto “Pela vida com Futuro II”

- Distribuição das brochuras e do material produzido pelo
IDT, às crianças das 49 escolas do 1.º ciclo de ensino.
- Actividades educativas- culturais.
- Animações lúdico - pedagógicas
- Produção de materiais

MIRANDELA
14

Reginord
Mirandela
7 alunos

Ao longo do dia

-

Actividades lúdicas com a turma do PIEF (Jovens em
Situação de abandono escolar).
Produção de materiais no tema da prevenção.

Agrupamento vertical da Escola
Luciano Cordeiro – Mirandela:

Ao longo da
semana

Ao longo do dia

Escolas do 1.º Ciclo do ensino básico
21 escolas
666 alunos

“

Escola EBM
1 escola
3 alunos

“

actividades a desenvolver pelas professoras no
âmbito da prevenção primária, de acordo com o
nível cognitivo das crianças, abordando temas
como: identidade individual e grupal; autocuidado; desenvolvimento de comportamentos
preventivos; identidade –família; substâncias e
condições que fazem e não fazem bem; situações
de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT

“

MIRANDELA
Agrupamento Horizontal de
Carvalhais
Ao longo da
semana

Ao longo da semana de
acordo com a
disponibilidade das
professores mediante os

1.

º ciclo do ensino básico
28 escolas
256 alunos

-

actividades a desenvolver pelas professoras no
âmbito da prevenção primária, de acordo com o
nível cognitivo das crianças, abordando temas
como: identidade individual e grupal; auto-

9

conteúdos curriculares.

EBM do 2.º ciclo

“

“

-

4 escolas
10 alunos

cuidado; desenvolvimento de comportamentos
preventivos; identidade –família; substâncias e
condições que fazem e não fazem bem; situações
de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT
actividades a desenvolver pelas professoras no
âmbito da prevenção primária, de acordo com o
nível cognitivo das crianças, abordando temas
como: identidade individual e grupal; autocuidado; desenvolvimento de comportamentos
preventivos; identidade –família; substâncias e
condições que fazem e não fazem bem; situações
de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT

Agrupamento Vertical Torre
D. Chama
Ao longo da
semana

Ao longo da
semana

Ao longo da semana de
acordo com a
disponibilidade das
professores mediante os
conteúdos curriculares

Ao longo da semana de
acordo com a
disponibilidade das
professores mediante os
conteúdos curriculares

1.º ciclo do ensino básico
13 escolas
156 alunos

Escolas EBM do 2.º Ciclo
2 escolas
8 alunos

-

actividades a desenvolver pelas professoras no
âmbito da prevenção primária, de acordo com o
nível cognitivo das crianças, abordando temas
como: identidade individual e grupal; autocuidado; desenvolvimento de comportamentos
preventivos; identidade –família; substâncias e
condições que fazem e não fazem bem; situações
de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT
- actividades a desenvolver pelas professoras no
âmbito da prevenção primária, de acordo com o
nível cognitivo das crianças, abordando temas
como: identidade individual e grupal; autocuidado; desenvolvimento de comportamentos
preventivos; identidade –família; substâncias e
condições que fazem e não fazem bem; situações
de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT
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ALFÂNDEGA DA FÉ
Escola EB 2,3

15 / 10 /2003

-

A definir

-

Ao longo da
Semana

Ao longo do dia

Agrupamento das escolas do 1.º Ensino
Básico de Alfândega da Fé
200 alunos

-

Distribuição de material produzido pelo IDT, a
turmas seleccionadas pelos professores, pela
UNIDADE de PREVENÇÃO de Bragança e pelo
representante da CONFAP
Acção de sensibilização / informação junto de
professores e destes alunos
Acção de informação / sensibilização de um
grupo de pais, com distribuição de material
produzido pelo IDT.
actividades a desenvolver pelas professoras no
âmbito da prevenção primária ,de acordo com o
nível cognitivo das crianças, abordando temas
como: identidade individual e grupal; autocuidado; desenvolvimento de comportamentos
preventivos; identidade –família; substâncias e
condições que fazem e não fazem bem; situações
de segurança e risco; comunicação.
- Distribuição de material produzido pelo IDT
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